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தமிழ்த்தாய் ொழ்த்து

நீராரும் கடலுடுத்த நிலமடந்ததக் ககழிகலாழுகும்
சீராரும் வதனகமனத் திகழ்பரதக் கண்டமிதில்
கதக்கணமும் அதிற்சிறந்த திராவிடநல் திருநாடும்
தக்கசிறு பிதறநுதலும் தரித்தநறும் திலகமுமம!
அத்திலக வாசதனமபால் அதனத்துலகும் இன்பமுற
எத்திதசயும் புகழ்மணக்க இருந்தகபரும்
தமிழணங்மக! தமிழணங்மக!
உன் சீரிளதமத் திறம்வியந்துகசயல்மறந்து
வாழ்த்துதுமம! வாழ்த்துதுமம!! வாழ்த்துதுமம!!!
-‘ேம ான்ேணீயம்’ வெ. சுந்தர ார்

ெசந்த ேலர் ஆசிரியர் குழு

திரு. ஆதிமுத்து

திருேதி. கீதா சதீஷ்

திரு. ந. குேமரசன்

திருேதி. அெர்ணா ொஸ்கர்

திருேதி. பிரதீொ பிமரம்குோர்
வதாடர்ொளர்கள்

திரு. குேமரசன் வெயமெல்
நிர்ொகக்குழு வதாடர்ொளர்

வெஷ்ணவி வசல்ெமுத்துக்குேரன்
இவளஞர்குழு வதாடர்ொளர்
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ஆசிரியர்: ஆதிமுத்து
இதண ஆசிரியர்: ந.குேமரசன்
ஆசிரியர் குழு
பிரதீபா பிமரம்குமார்
கீதா சதீஷ்
அபர்ணா பாஸ்கர்

தவஷ்ணவி கசல்வமுத்துக்குமரன்
சிைப்புப் ெங்களிப்பு
கசல்வா சபாபதி

அட்டைப்பைத்தில்: புத்தக வீடு

ேலவரப்ெற்றிய உங்கள் கருத்துக்கவளயும், ஆமலாசவ கவளயும்
vmgats@gmail.com என்ை முகெரிக்கு அனுப்ெவும்.
இம்மலர் அட்லாண்டா மாநகரத் தமிழ்ச்சங்கத்தின் கவளீயீடு. இம்மலரில் கவளியிடப்படும் படங்கள்,
கட்டுதரகள், ஓவியங்கள் மற்றும் இன்னபிற கபாருண்தமகளின் உரிதம பதடப்பாளதரயும்,
மலர்க்குழுதவயும் சார்ந்தது. இவற்றில் எங்மகனும், எப்மபாமதனும் எழக்கூடிய பிதழகளுக்கு மலர்க்குழுமவா,
மகட்ம ா கபாறுப்மபற்காது. மலருக்கு அனுப்பி தவக்கப்படும் கபாருண்தமகதளத் மதர்ந்கதடுக்கவும்,
திருத்தி அதமக்கவும், மமலும் அவற்றிற்கு மறுகமாழி அனுப்புதல் குறித்து முடிகவடுக்கவும், ஆசிரியர்
குழுவிற்கு முழு உரிதம உண்டு.
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தமிழ்ச் சங்கத் தவலெரிடமிருந்து...
திரு. ெழனிச்சாமி வீரப்ென்

அதனவருக்கும் வணக்கம். வசந்த மலரின் வழியாக உங்கள் அதனவதரயும் சந்திப்பதில் கபருமகிழ்ச்சி
அதடகிமறன். இந்த 2017-ஆம் ஆண்டின் ததலதமப் கபாறுப்தப ஏற்றதிலிருந்து இன்று வதர நம் நிர்வாகக்
குழு கசய்த பணியின் விவரங்கதளத் தங்கள் அதனவரிடமும் பகிர்ந்து ககாள்ள ஆதசப்படுகிமறன்.
வருட ஆரம்பத்தில் இந்த ஆண்டின் கபாங்கல் நிகழ்ச்சிதய மிகவும் கவற்றிகரமாக நடத்திக்
ககாடுத்திருக்கிமறாம். 1300-க்கும் மமற்பட்மடார் கலந்து ககாண்டு கபாங்கல் நிகழ்ச்சிதயச் சிறப்பித்தார்கள்.
இந்தப் பண்டிதகதய நம் அட்லாண்டா அன்பர்கள் பாதனயில் கபாங்கல் தவத்தமதாடு மட்டுமல்லாமல்,
மகாலங்கள் இட்டும் மற்றும் உரி அடித்தல் மபான்ற நம் பாரம்பரியம் மாறாத குதூகலத்துடன் ககாண்டாடி
மகிழ்தார்கள். விெய் டி.வி.யின் “நீயா நானா” புகழ் மகாபிநாத் அவர்கள் கலந்து ககாண்டு “சமூக வதலத்
தளங்கலால் நன்தமமய! அல்லது தீதமமய” என்ற ததலப்பில் ஒரு விவாத மமதட நடத்தப்பட்டது. இந்த
நிகழ்ச்சியில் மமதடப் மபச்சில் கலந்து ககாண்டு பல அன்பர்கள் மிக அருதமயாகத் தங்கள் கருத்துக்கதளப்
பரிமாற்றம் கசய்தார்கள். இந்த நிகழ்ச்சியின் மபாது, அட்லாண்டா மாநகரத் தமிழ்ச்சங்கம் தமிழ்நாட்டில் நடந்து
வந்த ெல்லிக்கட்டுக்கான மபாராட்டத்திற்குத் தன் முழுதமயான ஆதரதவப் பதிவு கசய்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
இது நம் பாரம்பரியத்ததக் கட்டிக் காக்கும் கடதம உணர்ச்சிதயப் பிரதிபலிப்பதாகும்.
அண்தமயில் தமிழ் நாட்டில் நடந்த விவசாயிகளின் மபாராட்டத்தின் சார்பில் ஒரு கூட்டம் ஏற்பாடு
கசய்யப்பட்டது. கநடுவாசல் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவு அளிப்மபாம்.
சங்கத்தின் கீழ் இயங்கி வரும் பல தமிழ்ப் பள்ளிகளின் பட்டமளிப்பு விழா மிகச் சிறப்பாக நதடகபற்றது.
ொர்ஜியா அங்கீகாரக் குழுவின் சார்பில் திரு. Mr.Phillip K. Murphy அவர்கள் விருந்தினராகக் கலந்து ககாண்டு
விழாதவச் சிறப்பித்தார்.
வரவிருக்கும் மாதங்களில் நம் தமிழ்ச்சங்கத்தின் நிர்வாகக் குழு பல்மவறு நிகழ்ச்சிகதள நடத்திக் ககாடுக்கத்
திட்டமிட்டுள்ளது. கபண்கள் தினம், முத்தமிழ் விழா, கிரிக்ககட், தகப்பந்து, மற்றும் பலப்பல விதளயாட்டு
நிகழ்ச்சிகள் நடத்தத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. Field Day, Super Singerமற்றும் தீபாவளி நிகழ்ச்சிகள்
நடத்தபடவிருக்கின்றன.
இன்னும் இந்த வருடத்திற்கான கட்டணம் கசலுத்தாமதார் தயவு கசய்து உடமன தங்கள் உறுப்பினர்
நிதலதயப் புதுப்பித்துக் ககாள்ளுமாறு மிகத் தாழ்தமயுடன் மகட்டுக் ககாள்கிமறன்.
நன்றி,
ெழனிச்சாமி வீரப்ென்
ததலவர்—அட்லாண்டா மாநகரத் தமிழ்ச் சங்கம்
president@gatamilsangam.org

5

ெசந்த ேலர் * மே 2017
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ஆசிரியரிடமிருந்து...
திரு. ஆதிமுத்து
அட்லாண்டா தமிழ் கநஞ்சங்களுக்கு வணக்கம். இந்த 2017-ம் ஆண்டின் வசந்த மலரின் கபாறுப்தப
மீண்டும் என்னிடம் ஒப்பதடத்த நம் தமிழ்ச்சங்கத்தின் ததலவர் திரு. பழனிச்சாமி வீரப்பன்
அவர்களுக்கும், மற்றும் நிர்வாகக் குழுவினருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றிதயத் கதரிவித்துக்
ககாள்கிமறன். கடந்த ஆண்டின் மலர்க்குழு உறுப்பினர்கள் அதனவரிடமும் நான் அணுகி, இந்த
வருடமும் கதாடர்ந்து இந்தப் பணிதயச் கசய்ய மவண்டிக் மகட்டுக் ககாண்ட மபாது, ஒரு மறுப்பும்
இல்லாமல் அமத ஆர்வத்மதாடு தங்களின் சம்மதத்ததத் கதரிவித்தார்கள். கதாடர்ந்து எனக்கு ஆதரவு
அளித்து வரும் நம் மலர்க் குழுவுக்கு நான் மிகவும் கடதமப் பட்டிருக்கிமறன்.
இந்த மூன்று மாத காலத்திற்குள் பல சிறப்பான நிகழ்ச்சிகதள நம் நிர்வாகக் குழுவினர் நடத்திக்
ககாடுத்திருக்கிறார்கள். இதணக் குழுக்களுக்கான ஒரு சந்திப்தபக் கடந்த மார்ச் மாதம் ஏற்பாடு
கசய்திருந்தார்கள். அப்மபாது, இந்த வருடத்தின் தன்னார்வத் கதாண்டர்கள் பலதரயும் சந்திக்கும்
சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டது. கல்விக் குழு, கதாண்டுக்குழு என்று பல்மவறு குழுவின் உறுப்பினர்கள் நம்
வசந்த மலதர அடுத்த கட்ட உயர்வுக்கு எடுத்துச் கசல்வதற்கான முழு ஆதரதவயும் எனக்குத்
கதரிவித்தார்கள்.
இருந்தாலும், பல்மவறு காரணங்களினால் இந்த வருடத்தின் முதல் இதழ் கவளிவருவதில் தாமதம்
ஏற்பட்டதற்கு மிகுந்த வருத்தத்ததத் கதரிவித்துக் ககாள்கிமறன். நம் தமிழகத்தில் தற்மபாது இருக்கும்
அரசியல் நிகழ்வுகளாகட்டும், அல்லது தட்ப கவட்ப சூழ்நிதலயாகட்டும், நாம் எழுதுவதற்கு
எத்ததனமயா விஷயங்கள் இருக்கின்றன. மதழ, தண்ணீர் சரியாக இல்லாமல் மக்களின் ககாந்தளிப்பு
ஒரு பக்கம், ெல்லிக்கட்டுக்காகத் தமிழகத்தில் நடந்த ஒரு எழுச்சி ஒரு பக்கம், அரசியல் சம்பந்தப்பட்ட
பல்மவறு நிகழ்வுகளால் தற்சமயம் ஏற்பட்டிருக்கும் ஒரு நிதலயில்லாத சூழல் ஒரு பக்கம், இப்படி
எத்ததனமயா நிகழ்வுகள் நம் தமிழ்ச் சமுதாயத்தத தினந்மதாறும் பாதித்த வண்ணம் இருக்கின்றன.
நாம் ஆயிரக்கணக்கான தமல்களுக்கு அப்பால் வந்து வாழ்ந்தாலும், நம் உறவினர்களும், நண்பர்களும்
இந்த சூழலில் வாழ்ந்து வருவது நம்தமயும் பாதித்த வண்ணம் இருக்கிறது என்பதத யாராலும் மறுக்க
முடியாது. இந்தக் கால கசய்தித் கதாடர்பின் முன்மனற்றங்களினால் அதனத்து கசய்திகதளயும்
உடனுக்குடன் நாம் கதரிந்து ககாள்ள முடிவது ஒரு நல்ல விஷயமாக இருந்தாலும் கூட, இது குறித்த
பாதிப்பு நமக்குள் ஆழமாக மவரூன்றிப் மபாயிருக்கிறது.
நம்மால் இந்த சமுதாய சூழலின் மாற்றத்திற்கும், முன்மனற்றத்திற்கும் என்ன கசய்ய முடியும்?
கதாண்டு, நிதி திரட்டல் என்று பல்மவறான திட்டங்கதள மமற்ககாள்ளலாம். அதற்கும் மமலாக, நம்
எழுத்து என்ற வலிதமயான ஒரு ஊடகம் நம்மிதடமய இருக்கிறது. அதத பயன்படுத்தி, மக்களுக்கு
விழிப்புணர்தவயும், நல்வாழ்தவயும், மமம்படுத்தும் கட்டுதரகதளயும், கவிததகதளயும், நீதிக்
கததகதளயும் நீங்கள் எழுதலாமம?
இந்த அரிய பணிதயச் சிறப்பாக ஆற்ற எனக்கு உங்களின் முழுதமயான ஆதரவு கிட்டும் என்ற
நம்பிக்தக இருக்கிறது.
எழுது மகாதல எடுங்கள்! எண்ணங்கதளப் பகிருங்கள்!!
அன்புடன்,
ஆதிமுத்து
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அட்லாண்டாவில் தமிழர் திருவிழா!
கீதா சதீஷ்
பல்லாங்குழி, தாயம், ஆடுபுலி ஆட்டம், தட்டாங்கல், பம்பரம் விடுதல், கபடி, பூப்பறிக்க வருகிமறாம், ஆக்கு
பாக்கு கவத்தல பாக்கு, ககால ககாலயா முந்திரிக்காய் மபான்ற பாரம்பரிய விதளயாட்டுகமளாடு, பசியாற சுடச்
சுட இனிப்புப் பணியாரம், கவள்தளப் பணியாரம், முருங்தகக் கீதர மதாதச, திதண மதாதச, முறுக்கு, முந்திரிக்
ககாத்து. தாகம் தணிக்கக் கம்பங்கூழ், மகப்தபக்கூழ், பானகம்.
எப்படி இருக்கும் இப்படி ஒரு தமிழர் ஒன்றுகூடல்? அதி
அற்புதமாக இருந்தது.
அட்லாண்டா வாழ் தமிழர்கள் ஒருங்கிதணத்த இந்த ஒன்றுகூடல்
வயிற்றுக்கு மட்டுமல்லாது நம் தமிழ் மரபுத் மதடலுக்கும்
விருந்தளித்தது என்மற கூறலாம். திகட்டத் திகட்டத் தமிழர்
விதளயாட்டுகளும், பண்டங்களும் மபாதாகதன்று, ஒன்றுகூடல்
மூலம் திரட்டப்பட்ட நிதி அதனத்தும் மசலம் அம்மாமபட்தட
குமரகிரி ஏரி புணரதமப்புக்காக வழங்கப்பட்டது மனதுக்கு
இனிதம மசர்த்தது.
நம் பாரம்பரிய விதளயாட்டுகதள நம் அடுத்த சந்ததியினரும் விரும்பி
விதளயாடிய காட்சி மகிழ்வூட்டியகதன்றால், கபண்கள் ஆடிய கும்மி ஆட்டம்
மனதிற்கு நிதறதவத் தந்தது. இதுமபான்ற ஒன்றுகூடல் மூலம் தமிழர்
விதளயாட்டுகதளயும், மரபுசார் உணவுகதளயும் நம் அடுத்த ததலமுதறக்கும்
எடுத்துச் கசன்று அதவ என்றுமம அழியாமல் காத்திடல் மவண்டும்.
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ோற்ைம் காணுமொம்!
ேறுெடி வசய்மொம் நம் ெவழய பூமிவய!
பிரதீொ பிமரம்குோர்

ொ

மும் பூமியும் விரிந்து கிடக்க
கா கத்தில் புள்ளி ங்கள் ஓவச எழுப்ெ!
துள்ளி ஓடும் ஆற்று நீரில் நீராடி
திக்வகட்டும் பூமியன்வ ெச்வச புத்தாவட உடுத்தி ாள் !
இத்ததனயும் நடந்து இப்பூவுலகம் பூக்களாலும் ,புல் பூண்டுகளாலும் நிதறந்து கசழித்து
மக்களும்,மாக்களும் மகிழ்ந்திருக்க நாம் காணும் கனவுககளல்லாம் நிராதசயாகிவிடக் கூடாது!
நீர்,கநருப்பு, நிலம்,காற்று, ஆகாயம், இந்த ஐம்பூதங்களும் நமக்காக,நம்தமக் காக்க இயற்தக அன்தனயால்
உருவாக்கப்பட்டது ,நாம் பதிலுக்கு அதவகளுக்கு என்ன கசய்மதாம்?
கதாழிற்சாதலகளிலிருந்து கழிவு நீதர கவளிமயற்றி நீர் நிதலகதள மாசு கசய்மதாம். அமத கழிவுகதளக்
ககாண்டு நிலத்தில் மசர்த்து நிலத்தின் சத்துக்கதள எல்லாம் அழித்மதாம் ,"பிளாஸ்டிக்" என்ற மிகப்கபரிய
மபதய பயன்படுத்தி மண், காற்று, நீர் அதனத்தின் தூய்தமதயயும் கபரும்பாலும் அழித்துவிட்மடாம் !
பிளாஸ்டிக் கழிவுகதள எரித்து வளிமண்டல காற்தறயும் அசுத்தபடுத்தியாயிற்று ! மா,பலா வாதழ என பச்தச
மரங்கமளாடும் ,மூலிதகச்கசடிகமளாடும் ஓடி விதளயாடிய நாம், நமது அடுத்த ததலமுதறக்கு தந்து விட்டு
கசால்வகதல்லாம் அழுக்கும் ,அசுத்தமும், கூடமவ நிதறய பிளாஸ்டிக்கும் பரவிய நமது பாரதத்ததத்தான் என
நிதனக்கும் மபாது உள்ளம் விசும்புகின்றது !
தண்ணீருக்காய் வருடத்தில் பாதி நாள் அண்தட மாநிலத்தவரிடம் ககஞ்சிக்ககாண்டிருக்கிமறாம்.வீரத் தமிழா....
நமது பழந்தமிழன் மகாட்தடயும்,மகாபுரமும் மட்டும் காட்டவில்தல குளங்கதளயும் ,
அதணகதளயும் ,ஏரிகதளயும் , கூட நமக்கு விட்டு விட்டுச் கசன்றான் ,ஆனால் நீமயா !!! கவட்கம் ...பணம்
என்ற காகித தாளுக்காய் ஆறுகதள விற்றாய்,குளங்கதள விற்றாய்,உணவு ஆதாரமாய் திகழும் விவசாய
நிலங்கதள கூறு மபாட்டு விற்றாய் ,கவளிநாட்டுக்காரன் தூக்கி எரியும் காசுக்காய் இருக்கும் ககாஞ்ச,
நஞ்சநீதரயும் நஞ்சு கலந்த குடி பானத்திற்கு விற்க முற்பட்டாய் ! ஐந்து அறிவு உள்ள விலங்கு கூட தனது
உடலுக்கு எந்த கசடி ,ககாடி தீங்கு விதளவிக்கும் என அறிந்து அதத முகர்ந்து பார்த்து விலகிச் கசல்லும் ஆனால்
நாமமா எது உடலுக்கும் சுகாதாரத்துக்கும் தீங்கு விதளவிக்கும் எனத் கதரிந்தும் மதடி பார்த்து அதத குடிக்கமவ
ஆதசப்படுகிமறாம்.
நமது நீர் நிதலகளில் வளர்ந்த தாமதரயும்,
அல்லியும் நீதர ஆவியாக விடாமல் தடுத்து
மிகச் சிறப்பாக நீதரச் மசமித்து தவக்க
உதவியது,அதத எல்லாம் மறந்த நாம் இன்று
கதர்மமகாதல மபாட்டு அதனத்து நீதரயும்
வீண் கசய்து உலக அளவில் மகலிக்குள்ளாகி
நிற்கின்மறாம். நமது பண்தடய தமிழனின்
அறிவியதலயும் , அறிதவயும்
மததவக்மகற்ப பயன்படுத்திக் ககாள்வதில்
தவறில்தலமய !
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சிந்தித்துப் பாருங்கள் நாதள நமது சந்ததியினர் மாடி வீட்டில் அமர்ந்து அதில் உள்ள கல்தலயும் ,மண்தணயுமா
உண்டு நஞ்சு கலந்த குடிபானத்திலா குளிக்கவும் ,குடிக்கவும் கசய்வார்கள்.!விழித்து ககாள் மனிதா...
நமக்ககன நாமம குளங்கதளயும் ,ஏரிகதளயும் நம் ஊரிமல
உண்டு கசய்மவாம் ,உணவு ஆதாரமான விவசாயத்தில் மீண்டும் இறங்குமவாம் ,ஊர் முழுவதும் மரங்கதள
உண்டு கசய்மவாம் ,"பிளாஸ்டிக் " என்ற மபதய நமது உலகத்தத விட்டு ஓட்டுமவாம். இந்த புவிதய காப்மபாம்!!
விழிப்புணர்வு தரும் தமிழரின் நிகழ்வுகள்!
1. இன்று மக்களிதடமய மரங்கதள பற்றிய விழிப்புணர்வு அதிகம் வந்துவிட்டது ,தமிழகத்தில் கல்யாண
வீடுகளில் தாம்பூலத்தில் மரக் கன்றுகதள தரும் வழக்கம் அதிகரித்துள்ளது.
2. அண்தட நாடுகளில் அமர்ந்து ககாண்டு ஆறுகள்,குளங்கதள காப்பாற்றுங்கள் என கவறும் வாயால்
கூறுவமதாடு நில்லாமல் சிகாமகாவில் உள்ள தமிழர்கள் ஒன்று கூடி "நம்பிக்தக விழுதுகள்" என்ற அதமப்தப
விவசாயிகதள காப்பதற்காகமவ உருவாக்கி முதற்கட்டமாக ஈமராட்டில் உள்ள 10 ஏரி,குளங்கதள தூர் வாரும்
பணிதய கதாடங்கி உள்ளார்கள். .
3.பாரத பிரதமரின் உத்தரவுப் படி நமது நீராதாரத்தத அழிக்கும் கருமவல மரங்கதள அதனத்து
இடங்களிலும் கவட்டி வருகின்றனர்.
4.இன்றும் பல இடங்களில் பிளாஸ்டிக் தபதய பயன்படுத்துவதத தவிர்த்து காகித தப ,மற்றும் துணி தபகதள
வலியுறுத்துகின்றனர். (எ.கா ) ட்மரடர் மொஸ் (வட அகமரிக்கா)
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சிறுகவத

சின்

ே சு

அெர்ணா ொஸ்கர்

கடல் அதலகள் ஆரவாரமில்லாமல் கதரதயத் கதாட்டுக் கபடி விதளயாடிக் ககாண்டிருந்தன. முந்ததய
இரவின் மக்கள் திரளில் அயர்ந்துமபாய் கமரினாவின் மணல் பரப்பு தூங்கிக் ககாண்டிருந்தது. குப்தப மமட்டில்
ஈக்கள் கமாய்த்துக் ககாண்டிருந்தன. சூரியன் உதித்தும் உதிக்காமலும் இருந்தது. காக்தக கதரவது தூரத்தில்
மகட்டது. மதநீர் மகாப்தபயுடன் பால்கனியில் நின்றுககாண்மட கமரீனாதவ மவடிக்தக பார்த்துக்
ககாண்டிருந்தான் தினா. இது மபான்ற ரம்யமான காதலக் காட்சி கசல்வந்தருக்மக வாய்த்த வரம். தினா
அகமரிக்காவிலிருந்து கசன்தனக்கு வந்து சில நாட்கமள ஆயிருந்தன. கதாங்கு ஊஞ்சலில் உட்கார்ந்து மபப்பர்
படிக்க ஆரம்பித்தான். எழுபதுக்கும் எண்பதுக்கும் மவக நதடப் மபாட்டி அதமதியாக
நடந்துக்ககாண்டிருந்தது.
மூன்று சிறுவர்கள் தகமகார்த்தபடி சாதலதய
கடந்து தினா வீட்டின் சுவமராரமாய் நடந்து வந்து
ககாண்டிருந்தார்கள்.
கபரியவளுக்கு எட்டு வயது இருக்கலாம்.
எண்தணமய பார்க்காத ததலயுடன் நீலப்
பாவாதட சட்தட மபாட்டிருந்தாள். வலதுபக்கம்
ஐந்து அல்லது ஆறு வயது தபயன். தம்பியாக
இருக்கலாம். டவுசருடன் மமல் சட்தட
இல்லாமல் காதலப் பனியில் தககள்
மயிற்கூச்கசரிந்திருந்தன. இடப் பக்கம் மூன்று
வயதுகூட இருக்காது. குட்டிப் கபண். சிறிய
பாதன மபால வயிறுடன் கவறும் ெட்டியுடன்
அக்காவின் தகதய இறுகப் பிடித்திருந்தாள்.
சத்தமில்லாமல் சுத்தி முத்தி பார்த்துவிட்டுப்
கபரியவள் பாவாதடதய தூக்கி உட்கார்ந்தாள்.
நன்றி: http://st.depositphotos.com
அததத் கதாடர்ந்து டவுசதரக் கழற்றி சிறுவன்
உட்கார்ந்தான். "த, சீக்கரம் குந்து பாப்பா.
கவளிச்சம் வந்துடப்மபாவுது" என்றபடி குட்டியின் ெட்டிதய உருவி உட்கார தவத்தாள் கபரியவள்.
சுவற்றில் ஸ்டிக் மநா பில்ஸ் என கருப்பு கபயின்டில் எழுதியிருந்தது. "நா அடிச்சா தாங்க மாட்ட, நாலு மாசம்
தூங்க மாட்ட, மமாதி பாரு வீடு மபாயி மசரமாட்ட" என்று சுவற்றில் தாளம் மபாட்டபடி பாடிக்
ககாண்டிருந்தான் சிறுவன். "த, மவலு. கம்முனு குந்த மாட்ட? ஊட்ல யார்னா வந்து பாத்தா அவ்மளாதான்."
என்று மவலுவின் ததலதய தட்டினாள் கபரியவள். "இன்னாதுன்னுது பாப்பா? ஒமர தண்ணியா மபாவுது. யக்கா,
நா அப்பால ஒக்காந்துக்கமரன். " என்றபடி தள்ளி உட்கார்ந்தான். "மடய், எழுந்திருடா. திருட்டு பசங்களா.
கவளிக்கி மபாக என் வீட்டு பக்கம்தான் ககடச்சுதா?" என்று அலறியபடி தினா வாசல் கததவ திறந்தான்.
மகாபத்தில் தினாவின் கண்கள் சிவந்திருந்தன. "மவலு, ஓடு." என்றபடி விருட்கடன்று பாப்பாதவ தூக்கி
இடுப்பில் கசாருகிக் ககாண்டு ஓட்டம் பிடித்தாள் கபரியவள்.
"மடய், நில்லுடா" என்றபடி பாய்ந்து மபாய் மவலுவின் காதத பிடித்தான் தினா. "ஏன்டா, அசிங்கம் பண்ண மவற
எடம் ககடக்கதல? எங்கடா வீடு? மபாலீஸ்ல புடிச்சி குடுத்துடுமவன். அதான் பப்ளிக் டாய்லட் இருக்கில்ல.
இங்க எதுக்குடா வந்தீங்க?" என்று ஓங்கி ஒரு அதர விட்டான். கருப்பு கன்னத்தில் சிவப்பாய் தக விரல்கள்
பதிந்திருந்தன. "யக்கா.." என்று கத்தியபடி தினாவிடமிருந்து விடுவித்துக் ககாண்டு ஓட்டமாய் ஓடினான் மவலு.
மூவரும் மீண்டும் தக மகார்த்துக் ககாண்டு சாதலதயக் கடந்து ஓடினார்கள். அந்த சுமார் கவளிச்சத்தில்
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அட்லாண்டா ோநகரத் தமிழ்ச் சங்கம்

சிறுவர்கள் கடுகாய் மதறந்த பின் வீட்டுக்குள் மபானான் தினா. "அம்மா, அந்த திருட்டுப் பசங்க இங்க வந்து
மபண்டுட்டு மபாகுதுங்க. மவலக்காரி உண்ணாமலய தண்ணி விட்டு கவளிய சுத்தம் பண்ண கசால்லு. அடுத்த
தடதவ வந்தா மபாலீஸ் கம்ப்களயின்ட் குடுக்கப் மபாமறன்." என்று சீறினான்.

"மச, இந்த கமட்ராசுக்கு வந்தாமல இதான் ப்ராப்ளம். மபசாம, நீ அகமரிக்கா வான்னு கசான்னா மகக்கரியா?
படுத்த படுக்தகயா இருக்கிற அப்பாதவ கட்டிகிட்டு அழற. ஒரு ஆள் மபாட்டுட்டு வந்தா மபாச்சு." தினாவின்
உறுமலுக்கு ஒன்றும் மபசாமல் கீதரதய ஆயத் கதாடங்கினாள் அம்மா. "பாட்டி, எனக்கு பீச் தண்ணில,
கவளயாடணும். மகன் யூ மடக் மீ அதகன்" என்றபடி திவ்யா எழுந்து வந்தாள்.

"பீச்சில் ெல்லிக்கட்டுக்காக ஏமதா
மபாராட்டமாம். இன்னிக்குப் மபாக
மவண்டாம் திவ்யா" என்றான் தினா.
"பாட்டி , ப்ளீஸ் , ஐ வாண்ட் டு மகா
அண்ட் மமக் எ மசண்ட் மகஸில் "
என்று ககாஞ்சி ககஞ்சிக் ககாண்மட
பாட்டியின் மடியில் மபாய்
உட்கார்ந்தாள் திவ்யா. "சரிடா ,
சாயங்காலம் அதழச்சுண்டு மபாமறன்"
என்று மபத்தியின் காதில்
முணுமுணுத்தாள். "பாட்டி, தடம்
ஆச்சா? மபாலாமா " என்று
மணிக்ககாருதரம் மகட்டுக் ககாண்மட
இருந்தாள் திவ்யா. மாதல மூணு மணி
ஆனவுடன் திவ்யாவுக்கு இருப்புக்
ககாள்ளவில்தல. "மகன் வீ மகா கநௌ"
என்று கபாறுதம இழந்து பாட்டியிடம்
நன்றி: http://images.search.yahoo.com
ஓடினாள். பாட்டி பால்கனிக்கு வந்து
பார்த்தாள். எப்பவும் இருப்பதத விடக் ககாஞ்சம் அதிகமான ெனம். ஆனால் அப்படி ஒரு ஒழுங்கு
கட்டுப்பாடுடன் இருந்தது."சரி வா, தினா வந்தா மகாவிச்சுக்குவான். அதுக்குள்ள மபாயிட்டு வந்துடலாம்" என்று
மபத்திதய அதழத்துக் ககாண்டு கதருதவக் கடந்து பீச்தச மநாக்கி நடக்க ஆரம்பித்தாள். மணல் சூடாக இருந்தது.
மவகதவத்த மவர்க்கடதலயின் மணம் வந்தது. துப்பாக்கியால் பலூதன பட் பட்கடன்று சுட்டுக்
ககாண்டிருந்தார்கள்.

மநரம் ஆக ஆக பீச்சில் கூட்டம் கூட ஆரம்பித்தது. சிறுவர்கள், வயதாமனார், கர்பிணிப் கபண்கள், இதளஞர்கள்
என எல்லா வயதினரும் மணமல கதரியாதபடி கமரீனாதவ நிதறத்துக் ககாண்டிருந்தனர். "மவணும் மவணும்
ெல்லிக்கட்டு மவணும்" என்று மாணவிகள் குரல் ககாடுத்துக் ககாண்டிருந்தார்கள். மபத்தியுடன் உற்சாகமாய்
மதல, அததச் சுற்றி குளம் , படியுடன் மகாவில், பக்கத்தில் பார்க் எல்லாம் கட்டியபின் ததல நிமிர்ந்து பார்த்த
பாட்டி அதர மணி நிறத்தில் இவ்வளவு கூட்டம் மசர்ந்துவிட்டமத என்ற பதட்டத்துடன் "திவ்யா கண்ணம்மா,
மபாகலாம் வாடா. மநரமாச்சு" என்றபடி எழுந்தாள். சந்மதாஷம் தாங்க முடியாமல் பாட்டிதயக் கட்டிக்
ககாண்டாள் திவ்யா. பாட்டியின் தகதயப் பிடித்துக் ககாண்டு துள்ளிக் குதித்தபடி நடந்தாள் திவ்யா. மனிதத்திரள்
மணதலத் தாண்டி சாதலயிகலல்லாம் நிரம்பி வழிந்துக் ககாண்டிருந்தது. "பாட்டி, ஐ வாண்ட் டு மகா டு த கரஸ்ட்
ரூம்" என்றபடி பாட்டியின் புடதவதய பிடித்திழுத்தாள். "கண்ணம்மா, இமதா வீட்டுக்கு மபாயிடலாம்." என்றபடி
திவ்யாவின் தகதயப் பிடித்தபடி விறு விறு கவன்று நடந்தாள் பாட்டி. அந்த கூட்டத்தில் நகரமவ முடியவில்தல.
"ஐ காண்ட் கண்ட்மரால். ஐ வாண்ட் டு மகா டு த கரஸ்ட் ரூம்" என்று அழ ஆரம்பித்தாள் திவ்யா. என்ன
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கசய்வகதன்று கதரியாமல் பாட்டி குழம்பி நின்றாள். "ஒண்ணு பண்ணுடா. இங்மகமய இப்படிமய மபாயிடு.
இந்தக் கூட்டத்ததத் தாண்டி வீட்டுக்குப் மபாக மநரமாகும்" குனிந்து மபத்தியின் காதில் முணுமுணுத்தாள். "மநா.
ஐ காண்ட். தம டம்மி இஸ் ஏக்கிங்" என்று அழுதாள் திவ்யா. "ஏம்மா பாப்பா அழுவுது" பக்கத்திலிருந்த கபண்
மகட்டாள். அவள் தகயிலிருந்த கூதடயிலிருந்த கருவாட்டின் நாற்றம் மூக்தகத் துதளத்தது.

"என் மபத்தி இது.
அகமரிக்காவிலிருந்து வந்திருக்கா.
பீச்சுக்கு மபாக ஆதசப்
பட்டாமளன்னு என் தபயன்
தினாவுக்குக் கூடச் கசால்லாமல்
கூட்டிண்டு வந்துட்மடன். அவளுக்கு
அவசரமாய் பாத்ரூம் மபாகணும்.
இந்தக் கூட்டத்ததத் தாண்டி வீடு
மபாகும் வதர தாங்க மாட்டா
மபாலிருக்கு. இந்த மணலிமலமய
மபாகக் கசான்னாலும்
மாட்மடங்கறா. அடக்கி அடக்கி
வயிறு வலிக்கறது மபாலிருக்கு.
என்ன பண்றதுன்னு
கதரியல்மலமயம்மா" என்று
புலம்பினாள். "இந்தா, தள்ளு தள்ளு.
ககாயந்த கக்கூஸ் மபாணுமாம்.
தள்ளுப்பா" என்றபடி விருட்கடன்று கூட்டத்ததத் தள்ளியபடி பாட்டியின் தகதயப் பிடித்துக் ககாண்டு
மவகமாய் நடந்தாள் மீன் கூதடப் கபண்மணி. "த, நவுரு , வழிவிடு" என்று உச்சஸ்தாயில் கூவியபடி விதரந்தாள்.
"பாட்டி. .. டம்மி..." என்று திவ்யா அழுது ககாண்மட பாட்டிதயத் கதாடர்ந்தாள். "பாப்பா. வூடு வந்துடும்
அயுவாத. இன்னா" என்றாள் திரும்பி. ஐந்து நிமிடங்களில் கநளிந்து சுளிந்து ஒரு குடிதசதய அதடந்தாள்.
"இந்தா பாட்டி.குட்தசக்குள்ள மபத்திய குந்ததவ." என்றபடி குடிதசக் கததவத் திறந்தாள். திவ்யாவுடன்
குடிதசக்குள் நுதழந்த பாட்டி சுத்தி ஒரு கண் பார்த்தாள். ஐந்தடிக்கு நாலடி கூட இருக்காது. ஒரு ஓரத்தில் அடுப்பு.
சில இண்டாலிய பாத்திரங்கள். மறுபக்கத்தில் பாய், பிய்ந்த ததலயாணிகள் கரண்டு. ஓரத்தில் துதடப்பம். ஒமர
ஒரு பதழய இரும்புப் கபட்டி வாதயத் திறந்துக்ககாண்டிருந்தது. ஒரு நூல் புடதவயும் கரண்டு கசாக்காயும்,ஒரு
கால் டவுசரும் எட்டிப் பார்த்துக்ககாண்டிருந்தன. "இந்தாம்மா. பாத்ரூம் இல்லிமய. இங்க எப்படிம்மா அசுத்தம்
பண்ண கசால்றது பாப்பாதவ?" என்று தயங்கிக் ககாண்மட. "ஐய, பாப்பா வவுறு வலிக்குதுன்னு அயுது.
அப்புறமா சுத்தம் பண்ணிக்கலாம் பாட்டி" என்றபடி குடிதசக்கு கவளிமய நடந்தாள். திவ்யாதவ மவறு
வழியில்லாமல் ஒரு ஓரமாக உட்கார தவத்தாள் பாட்டி. "கவளயாடினது மபாதும். மல்லிகா, மவலு. பாப்பாதவ
இட்டுக்கினு வா. " மீன்கூதடதயக் கீமழ தவத்துவிட்டுக் குடிதசக்கு கவளிமய உட்கார்ந்தாள். மவலுதவ
மடியில் உட்கார தவத்துக் கன்னத்தில் மவப்கபண்தணதயத் தடவ ஆரம்பித்தாள்.
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ஆதரவு தந்தெவர அவடயாளம் காண்மொம்
ஆங்கிலத்தில் "Starting Trouble" என்று கசால்வார்கள். ஒரு புதகவண்டிதய நின்ற நிதலயில் இருந்து முதல்
இழு இழுப்பதில்தான் அதிக சக்தி மததவப்படுகிறது. வசந்த மலர் சார்ந்த பணி இதற்கு
விதி விலக்கல்ல. ஒவ்கவாரு வருடமும், முதல் இதழ் கவளிவருவதில் பல சிக்கல்கள்
இருக்கின்றன.
உதாரணத்திற்கு:
புதிய சங்கத்ததலவர்கள் கபாறுப்மபற்ற தகமயாடு, ெனவரி மாதப் கபாங்கல்
நிகழ்ச்சியாகத் தன் முதல் நிகழ்ச்சிதய நடத்துவது என்பது ஒவ்கவாரு குழுவிற்கும் ஒரு
கபரிய சவாலாக இருக்கும். இந்த நிதலயில், பல்மவறு துதணக்குழுக்களும் அதமந்து
அவர்களுக்கான பணிகதள சீர்படுத்துவது என்று பல்மவறு விஷயங்களில் கவனம்
கசலுத்த மநரம் மததவப்படுகிறது. குழுவின் பணிகளின் சீரதமப்பு ஒருவதகயான மவகத்திற்கு வருவதற்குள்
இரண்டு மாத காலம் ஆகிவிடுகிறது. இந்த நிதலயில், வசந்த மலர்க்குழுவிற்கான கதாடர்புப் பணிகதளயும்
ஆற்ற சங்கத்திற்கு ஒரு நபர் மததவப்படுகிறது.
ஆரம்பத்தில் வசந்த மலர்ப் பணித் கதாடர்பாளராக நியமிக்கப்பட்ட ஒருவர், தன் குடும்ப சூழ்நிதலயினால்
பணியாற்ற இயலாமல் மபான கால கட்டத்தில், எழுந்து உதவிக்கரம் நீட்டிப் பல வதகயிலும் உதவிய கசல்வா
சபாபதி அவர்களுக்கு நான் நன்றி கசால்லக் கடதமப்
பட்டிருக்கிமறன். அடுத்ததாக ஒருவதர நியமிக்கத் தாமதம்
ஏற்பட்ட சூழ்நிதலயில் கவற்றிடத்ததப் பூர்த்தி கசய்து
நமக்கு உதவியவர் இவர்.
அவர் சங்கத்தின் அதிகாரக் குழுவில் ஒரு பதவிதய
வகிப்பதால் வசந்த மலருக்குத் கதாண்டாற்ற இயலாமல்
மபானது நம் வசந்த மலருக்கு ஒரு இழப்புதான்.
இருந்தாலும், முக்கியமான மவதளயில் அவர் நமக்கு
அளித்த உதவிக்கு நன்றி கூறிய தகமயாடு, கதாடர்ந்து
நமக்கு அவரின் ஆதரவு மவண்டி மகிழ்கின்மறன்.
வசந்த மலர்க் குழுவின் சார்பில்,
ஆதிமுத்து

உன்மீது உனக்கு

உன்மீது உனக்கு

நம்பிதக இல்லாவிட்டால்

நம்பிதக இருந்தால்

கடவுமள மநரில் வந்தாலும்

கடவுமள மததவ இல்தல
- பெரியார்

எந்தப் பயனும் இல்தல
- விவேகானந்தர்
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காட்சிமய கவிவதயாய்...
ந. குேமரசன்
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ெருமுன் காப்மொோ?
ந. குேமரசன்
காடு ககடுத்து
வீடுகளாக்கி
ஏரி நிரப்பி
அடுக்ககம் கட்டி
மணல் திருடி
நதி ககான்று
எஞ்சிய நிலங்கதள
வணிக வளாகங்களாய்
வளர்த்ததன் விதளவு
இன்று கசடிகளுக்கு
நாதள நமக்கு!
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தமிழ் வோழியின் ெரலாறு

நன்றி : எஸ். தியாகராொ அவர்களின் “ஈழத்தமிழர்களின் ஆதிச்சுெடுகள் “ என்றபுத்தகத்திலிருந்து
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அட்லாண்டாவில் எஸ். பி. பி. யின் ஐம்ெது ெருட இவசப் ெயணம்
ஐஸ்ெர்யா ஸ்ரீதரன்
"ஓமஹா, ஏமி ஈ விந்த்த மமாஹம்" என்ற 'ஸ்ரீ ஸ்ரீ மர்யாத ராமண்ணா' கதலுங்கு திதரப்பட பாடலில் தன்னுதடய
இதசப்பயணத்தத கதாடங்கிய பாலு என்கிற எஸ் பி பாலசுபராமணியம் (எஸ் பி பி) அவர்கள், கடந்த டிசம்பர் 15,
2016 அன்று தன்னுதடய 50 வருட இதசப்பயணத்தத நிதறவு கசய்துள்ளார்!! எஸ் பி பி அவர்கள்
அன்றிலிருந்து இன்று வதர திதரப்பட இதச உலதகமய தன் வசமாக்கி தவத்திருக்கிறார் என்மறா, தமிழ்
மட்டுமல்லாமல் கதலுங்கு, கன்னடம் மற்றும் மதலயாளம் என்று கதன்னிந்திய இதச சக்ரவர்தியாகமவ
விளங்குகிறார் என்று கூறினால், அது மிதகயாகாது!!
இந்த சாததனதயக் ககாண்டாட, அவருதடய மகன், திரு எஸ் பி சரண், " எஸ் பி பி - 50 ", அதாவது, 'எஸ் பி
பியின் ஐம்பது ஆண்டு இதசப்பயணம்" என்கிற இதச நிகழ்ச்சிதய உலகம் முழுதும் நடத்தி வருகிறார்.
இந்த ககாண்டாட்டத்தில் ஒன்றான நிகழ்ச்சி, ஏப்ரல் 2 ஆம் மததி அன்று, ATLANTA SYMPHONY அரங்கத்தில் மிக
பிரம்மாண்ட நிகழ்ச்சியாக நடந்மதறியது. ஏறக்குதறய 3000க்கும் மமற்பட்மடார் கலந்து ககாண்டு இதச
மதழயில் நதனந்தனர்.
'புருமஷாத்தமா' என்று கதலுங்கு வரிதசயிலும், 'நான் மபாகிமறன் மமமல மமமல' என்று தமிழ் வரிதசயிலும்
பலத்த கரமகாஷத்மதாடு கதாடங்கிய இதச நிகழ்ச்சி உண்தமயிமலமய கதளகட்ட ஆரம்பித்தது.
எஸ் பி பி அவர்கள், உலக அளவில் அதிக எண்ணிக்தகயிலான பாடல்கதளப் பாடியதற்காக "கின்னஸ் உலக
சாததனகள்" புத்தகத்தில் இடம் கபற்றவர்; 6 முதற மதசிய விருது வாங்கியவர், பாடகர் மட்டுமல்லாமல்
திதரப்பட இதசயதமப்பாளர், திதரப்பட தயாரிப்பாளர்,நடிகர், பின்னணி குரல் ககாடுப்பவர் என்று பன்முக
அதடயாளம் ககாண்டவருக்கு இதணயாக மவறு ஒருவதரக் காண்பது அரிது!! இந்திய அரசின் மிக உயரிய
விருதான, 'பத்ம ஸ்ரீ' மற்றும், 'பத்ம பூஷன்' விருதுகதளப் கபற்றவர் என்று பட்டியல் மமலும் நீண்டு ககாண்மட
மபாகிறது!
இத்துதணப் பாராட்டுக்குரியவரின் தன்னடக்கத்திற்கு அளமவ இல்தல. ஸ்வப்னமவணுமவமதா, விதாதா
தலப்புன, மதவுடா மதவுடா, ஸ்ரீ தும்புரு நாரத, பூசிந்தி பூசிந்தி மபான்ற பாடல்கதள பாடும்கபாழுது,
இதசக்குழுவிலிருந்த அதனவதரயும் தக்க சமயத்தில் பாராட்டி, சீர் தூக்கி மபசியது, “அவர்கள் இல்லாமல்
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நானில்தல”, என்று மனதாரக் கூறியது, அவரது
கபருந்தன்தமயின் உச்சக்கட்டம்!!
அடுத்து, நிதற குடம் தளும்பாது என்பதற்கு 'சித்ராம்மா' என்று
அன்மபாடு அதழக்கப்படும் மக.எஸ். சித்ரா மமடம், ஒரு சிறந்த
எடுத்துக்காட்டு! அவரிி்ன் பாட்டு முடிவதடந்ததும், மக்களின்
கரமகாஷம் நிதறவதடயமவ இரண்டு முழு நிமிடங்கள்
ஆயிற்று!!
எஸ் பி பி மற்றும் எஸ் பி சரண் இதணந்து , ‘அவர்கள்’,
திதரப்படத்திலிருந்து பாடிய "இரு மனம் ககாண்ட" பாடல்
கூட்டத்தில் இருந்து ‘ஆம்’ என்றதும் இமதா
அதிகபட்ச கரமகாஷத்தத ஏற்படுத்தியது!! அந்த பாட்டு
ஒன்றுக்காகமவ எஸ் பி சரணுக்கு ஒரு கபரிய ‘ஓ’ மபாட்மட ஆக
உங்களுக்காக இந்தியில் பாடுகிமறன் என்று
மவண்டும்!!
இந்தியில்
இப்மபற்பட்ட பிரம்மாண்ட நிகழ்ச்சிதய ஏற்பாடு கசய்தது
பாட இந்தி ரசிகர்கள் ஆனந்த அதிர்ச்சியில்
மட்டுமல்லாமல், பாலு அவர்களின் பழதமயான
மூழ்கினர்.
நிதனவுகதளத் தூண்டும் புதகப்படங்கதள பின்னணி
திதரயில் காண்பித்ததத்ததப் பாராட்டாமல் இருக்க முடியாது!
இந்தி இரசிகர்களுக்காக பாடியது மட்டும்
இதளயராொ அவர்களின் சட்ட சிக்கலால், எங்மக
இல்லாமல் மதலயாள இரசிகர்களுக்காக
பார்தவயாளர்கள் ஏமாற்றம் அதடந்து விடுவார்கமளா, என்று
மதலயாளத்திலும் அசத்தினார் நமது எஸ்.பி.பி நிகழ்ச்சி ஆதரவாளர்கள் ஐயப்படும் தருணத்தில், சமீபத்தில்
அவர்கள்.
மகட்டு ரசிக்காத அபூர்வ பாடல்களான, 'பாரதி கண்ணம்மா',
'கபண்ணல்ல கபண்ணல்ல ஊதாப்பூ' மபான்ற பல பாடல்கள்,
நிகழ்ச்சியின் இதட இதடமய இரசிகர்களின்
ரசிகர்களுக்கு பம்பர் பரிசாகக்கிதடத்தது! உண்தமயாகமவ,
விருப்பமான பாடல்கதள அவமர மகட்டறிந்து இதளயராொ அவர்களின் பாடல்கதளப் பாடமுடியாமல்
மபானதற்கான வரப்ரசாதங்கள் தான், இந்த கபாக்கிஷங்கள் !!!
இரசிகர்களின் விருப்பத்திற்மகப்ப பாடி
இல்தல என்றால் இந்த முத்தான பாடல்கதளக் மகட்டு
இரசிகர்களின் மனதத தனது இனிய குரலால்
ரசிக்கும் வாய்ப்பு கிதடத்திருக்குமா என்பது சந்மதகம் தான்!
தாலாட்டினார்.
கமாத்தத்தில், குழுவில் இவர்கமளாடு இதணந்து பாடிய எஸ் பி
தஷலொ அவர்கள், ஹரீஷ்ராகமவந்திரா, எஸ் பி அபிமஷக்
மற்றும் சூப்பர்சிங்கர் புகழ் லதா கிருஷ்ணா என்று
அதனவருக்கும் ஒரு சபாஷ்!!
அட்லாண்டா நிகழ்ச்சிதய கபாறுத்தவதர
தமிழ் மற்றும் கதலுங்கு பாடல்கதள
பாடுவதாகத்தான் ஏற்பாடு .தமிழ் மற்றும்
கதலுங்கு பாடல்கதள பாடிக்ககாண்டிருந்த
எஸ்.பி.பி அவர்கள் இங்கு ஹிந்தி
மபசுபவர்களும் இருக்குறீர்களா..? என்று
மகட்டார்..
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ெல்லிக்கட்டு
பிரதீொ பிமரம்குோர்

வீறு ககாண்டு எழுந்து நிற்கும் தமிழா !

மபார்களத்தில் உழலுகின்றான் பாரீர் !

தரணிஎல்லாம் மநாக்க நின்றாய் !
தாய் மண்ணின் வீரத்தத மீட்க வந்தாய் !

ஏறும் ,உழவும் எங்கள் வாழ்க்தக

திக்ககட்டும் கதறிக்க நிற்கும் தமிழா

எதிர்த்து நிற்கும் கூட்டத்தத

தீக்கனல் திதச எரிக்க வா !

கவல்வமத மவட்தக !

வீரத்தின் விதளநிலத்தில்

நாடு கடல் தாண்டி வந்த தமிழர் நாங்கள்!

வீசி எறிந்த விதத நீ !

நாடி நின்ற மபாதுமிங்மக தமிழர் நாங்கள் !

வீறு ககாண்டு எழுவாய் என

வீரம் உண்டு! மவட்தக உண்டு !பதகவா
உன்தன மவரறுக்கும் மபாதரக் ககாண்மடாம்
பதகவா !

வீணருக்கு கதரியவில்தல மபாலும் !
மாறு மவடம் பூண்ட மனிதக் கதளகள் -அவர்கள்

வீழ்வகதங்கள் பழக்கமில்தல-உம்தம

மாகபரும் தமிழர் முன்

கவல்லும் தூரம் கதாதலவில் இல்தல !

மண்டியிடும் நாள் அருகில் !

வீறு ககாண்டு எழுந்து நிற்கும் தமிழா !

மதாள் ககாடுக்க மதாழர் உண்டு -இன்று
அற வாள் எடுத்து கவன்று வா நன்று !

சட்டகமல்லாம் சரித்திரத்திற்கு அப்பால்
மட்டமான மனிதர் சிலர் கசய்யும்
மதி ககட்ட திட்டகமல்லாம்
மாகபரும் மாநிலத்தின் மக்களிடம் இனி எதற்கு !

வீறு ககாண்டு எழுந்து நிற்கும் தமிழா !
ஏறு தழுவி ஏற்றம் கண்ட நம் கூட்டம்
வீறு ககாண்டு எழுந்ததிங்மக பாரீர் !
மபாரடித்து களம் நிதறத்த என் தமிழன் -இன்று
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ொழ்வொளி
ந. குேமரசன்
வாழ்வு ஒளிர்ந்திட
அகமம விளக்கு
துணிமவ பாதத
திருப்பங்கள் தாண்டி
கதாடர்ந்திடு பயணம்
பிரிந்த வழிகயலாம்
முடிவது ஒன்றில்!
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“ஹார்ொர்டு தமிழ் இருக்வக” ெற்றிய ஒரு கண்மணாட்டம்
(Harvard Tamil Chair)

ஹார்வார்டு தமிழ் இருக்தக இலாப மநாக்கமற்று மமரிலாந்தில் பதிவு கசய்யப்பட்டு இயங்கி வருகிற ஒரு
அதமப்பாகும். ஹார்வார்டு பல்கதலக்கழகத்தில் தமிழ்ப் பிரதிநிதிதய நிறுவுவதற்காக நிதி திரட்டுவதுதான்
இந்த அதமப்பின் மநாக்கமாகும். முதனவர். விெய் ொனகிராமன் மற்றும் முதனவர். சுந்தமரசன் சம்பந்தம் என்ற
இருவரும் ஆதாரமாக நன்ககாதட ககாடுத்து இந்த இயக்கத்ததத் துவங்கியிருக்கிறார்கள்.
உலகத்தின் கசம்கமாழிகளில் ஒன்றான தமிழ் சுமார் 80 மில்லியன் மக்களால் மபசப்பட்டு வருகிறது. பழதம
வாய்ந்த பல தமிழ் இலக்கியங்கதளத் கதாடர்ந்து ஆராய்ச்சி கசய்யவும், அடுத்த சந்ததியினருக்குத் கதாடர்ந்து
கற்பிக்கவும் வழிவதக கசய்வது நம் கடதமயாகும். ஹார்வர்டு பல்கதலக்கழகத்தில் பயின்று வரும் தமிழ்
நாட்தடச் சார்ந்த பல மாணவர்கள் நம் கமாழியிதனத் கதாடர்ந்து அடிப்பதடயிலிருந்து பயில ஆர்வம்
கதரிவித்து வருகிறார்கள்.
உலகத்தின் பழதமயான ஒரு பல்கதலக்கழகத்தில், இத்ததன கதான்தம வாய்ந்த நம் தமிழ் கமாழிக்கு ஒரு
பிரதிநிதிதய அதமப்பது நம் இனத்திற்கு ஒரு மிகப்கபரிய ககௌரவம் ஆகும். உலகத்தில் பல்மவறு
பல்கதலக்கழகங்களிலும் இதர கசம்கமாழிகளுக்கான கதாடர் ஆராய்ச்சி நதடகபற்று வரும் தருணத்தில் நம்
தாய் கமாழிதய மறந்து விடலாமா? திக்ககட்டும் நம் கமாழி பரவச் கசய்வது நம் கடதமயல்லவா?
இந்த ஒரு முயற்சி எடுப்பதற்கு நாம் ஏன் ஹார்வர்டு பல்கதலக்கழகத்ததத் மதர்வு கசய்யப்பட்டது என்று
மகட்கலாம். ஹார்வர்டு அகமரிக்கவில் நிறுவப்பட்ட 1636-ஆம் ஆண்டு முதல் இன்று வதர, பலப்பல
மபராசிரியர்கதளயும், ததலசிறந்த அறிஞர்கதளயும், ஏராளமான மநாபல் பரிசு கவன்றவர்கதளயும்
உருவாக்கியிருக்கிறது. இந்தப் பல்கதலக்கழகம் உலகத்தின் பல்மவறு நாடுகளின் பிரதிநிதியாகவும், சிறந்த
கல்வி தமயமாகவும் விளங்கி வருகிறது.
தற்மபாது சுமார் 29 மாணவர்கள் Mr. Jonathan Ripley அவர்களிடம் தமிழ் பயின்று வருகிறார்கள். Mr. Jonathan
அவர்கள் Dr. Norman Cutler அவர்களிடம் பயிற்சி கபற்றவர். Mr. Ripley அவர்கள் இரண்டதர வருடங்கள்
தமிழ்நாட்டில் தங்கித் தமிழ் பயின்றவர். மாணவர்கள் மவண்டுமகாளுக்கிணங்க, Mr. Ripley அவர்கள் தமிழ்
ஆசானாக இருந்து வருகிறார். அகமரிக்காவில் தற்சதமயம் சுமார் 50 அங்கீகாரம் கபற்ற தமிழ்க் கல்வி
தமயங்கள் இருக்கின்றன. இதன் காரணமாகப் பல மாணவர்கள் தமிழில் உயர் கல்வி மமற்ககாள்ள வாய்ப்பு
இருக்கிறது.
இந்தத் தகவல்கள் அதனத்தும். நம் அட்லாண்டா வட்டாரத்தில் ஒரு விழிப்புணர்தவ ஏற்படுத்தும் வதகயில்
எழுத்தப்பட்ட ஒரு சுருக்கமான கட்டுதரயாகும். இதவ harvardtamilchair.org என்ற வதலத்தளத்திலிருந்து
எடுத்துத் தமிழாக்கம் கசய்யப்பட்ட கசய்திகள் ஆகும். இந்த உன்னதமான நிதி திரட்டும் முயற்சிக்குப் பல
தமிழ்ச்சங்கங்களின் ஆதரவும், இதன்பால் கதலநிகழ்ச்சிகளும் நடத்த வாய்ப்பிருக்கிறது. வரும் மாதங்களில்
கவளிவரும் இதழ்களின் மூலம் இது குறித்த கசய்திகதளப் பகிர்கிமறாம்.
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தமிழ்க்கல்வித் துவணக்குழு- ெட்டேளிப்பு விழா
அன்ெரசன் வின்வசன்ட்
*** தமிழால் இவணமொம், தமிழ்மொல் உயர்மொம் ***

ொர்ஜியா மாகாணத்தில், ஆல்பகரட்டா தமிழ் பள்ளி, லில்பர்ன் தமிழ் பள்ளி, மமரிமயட்டா தமிழ் பள்ளி, பாரதி
தபந்தமிழ் பள்ளி மற்றும் தமிழ் அறிவு கதலக் கூடம் உள்ளிட்ட பள்ளிகளில் 1100-க்கும் மமற்பட்ட மாணவர்கள்
பயிலுகிறார்கள். இது முன் எப்மபாதும் இல்லாத மாணவர் பதிவாகும். இவர்களின் தமிழ் திறன் வளர
அட்லாண்டா மாநகரத் தமிழ்ச் சங்கமும், அதனுதடய துதணக் குழுவாகிய தமிழ்க் கல்விக் குழுவும் சிறந்த
பங்களிப்தப ஆற்றி வருகிறது.
இந்த வருடத்திற்கான தமிழ் பள்ளிகளின் ஆண்டு விழா மற்றும் பட்டமளிப்பு விழா மார்ச் 18-ஆம் மததி, Central
Gwinnett High School-இல் இனிமத நதடகபற்றது. இந்த ஆண்டு ஆல்பகரட்டா தமிழ் பள்ளியிலிருந்து 10
மாணவர்களும், லில்பர்ன் தமிழ் பள்ளியிலிருந்து 2 மாணவர்களும் ஏழாம் வகுப்பில் மதர்ச்சி கபற்று பட்டம்
கபற்றனர். இவ்விழாவில் Phillip K. Murphy (Executive Director, Georgia Accrediting Commission), சிறப்பு விருந்தினராக
கலந்துககாண்டு, பட்டங்கதள வழஙகி, வாழ்த்துக்கதள கதரிவித்தார்.
இவ்விழாவின்மபாது, தமிழ்ச்சஙக நிர்வாகிகள், தமிழ்ப்பள்ளிகளின் நிர்வாகிகள், தமிழ்க் கல்விக் குழு
உறுப்பினர்கள் மற்றும் தன்னார்வத் கதாண்டர்கள் அதனவரின் சிறந்த பங்களிப்பின் மபரில், பார்தவயாளர்கள்
மற்றும் கபற்மறார்கள் திருப்தி அதடயும் வண்ணம் துவக்கம் முதல் இறுதிவதர காலதாமதம் இன்றி ஒவ்கவாரு
நிகழ்ச்சியும் மிகுந்த மநர்த்தியுடன் திட்டமிட்டு நடத்தப்பட்டது.
இந்த ஆண்டு விழாவின் மபாது கீழ்க்கண்ட முக்கிய நிகழ்வுகள் நதடகபற்றன: அதனத்துப் பள்ளிக்
குழந்ததகளின் தமிழ்க் கலாச்சாரம், பண்பாடு மற்றும் கமாழி சார்ந்த நிகழ்ச்சிகள்:
 பட்டமளிப்பு விழா
 பட்டம் கபற்ற மாணவர்களின் உற்சாகப் மபச்சு
 பட்டம் கபற்ற மாணவர்கள் சார்ந்த பள்ளி முதல்வர்களின் பாராட்டுப் மபச்சு
 சிறப்பு விருந்தினரின் ஏற்புதர
 லில்பர்ன் தமிழ் பள்ளியின் iPatti புத்தக கவளியீடு
மமலும், முன் எப்மபாதும் இல்லாத அளவிற்கு, பட்டம் கபற்ற 12 இதளய சமுதாயத்தினர், தாங்கள் கபற்ற தமிழ்
அறிதவ மற்ற குழந்ததகளுக்கும் கற்பிக்க இதண ஆசிரியர்களாக பணியாற்ற ஆர்வமாக வந்துள்ளனர்.
இவர்களுக்கு உண்டான பயிற்சிதயயும், ஊக்கத்ததயும், நம்பிக்தகதயயும் தமிழ்க் கல்விக் குழுவும்,
அம்மாணவர் சார்ந்த பள்ளியும் அளிக்கும்.
ொர்ஜியா மாகாணத்தில் தமிழ் சமுதாயம் மமலும் மமம்பட இந்த தமிழ்க் கல்விக் குழுவின் கசயல்பாடுகள்
அடுத்த ஆண்டும் சிறப்பாக கதாடரும் என்றால் அது மிதகயாகாது.
மமலும் விவரங்களுக்கு தாங்கள் தமிழ் சங்க நிர்வாகிகதளமயா அல்லது தமிழ்க் கல்விக் குழு
உறுப்பினர்கதளமயா அணுகுங்கள் அல்லது கீழ்க்கண்ட மின்னஞ்சலில் கதாடர்பு
ககாள்ளவும்: tamileducation@gatamilsangam.org
மமலும், தமிழ் வளர்ச்சியின் கபாருட்டும், கல்விதய மமம்படுத்தும் கபாருட்டும் கருத்துக்கள் உங்களிடம்
இருப்பின், அவற்தற தமிழ்க் கல்விக் குழுவிற்கு அனுப்புங்கள்.
நன்றி !!
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ெவடப்மொம் ெவழய ொரதம் !
பிரதீொ பிமரம்குோர்
மாதம் மும்மாரி கபய்து
மதழகயல்லாம் குளமாக்கி
கழனிகயல்லாம் கதிர் விதளந்து
கதிகரல்லாம் மபாரடித்து
களம் களமாய் காயதவத்து
நிதறகுடமாய் மனம் நிதறந்து
மண்மணாடு மனிதன் கலந்து
மனிதமனாடு மண் கலந்த நாகளல்லாம்
கனமவாடு கனவாகி
நிதனமவாடு நில்லாமல் மபானது !
சூழ்நிதலதய சுரம் கசய்து
வானிதலதய வதம் கசய்து
தவயகத்தின் மதழக் ககான்று -உணவிற்குக்
தகமயந்தி நிற்கும் காலம்
தகயருகில் உள்ளது !
தரிகசல்லாம் கழனியாக்கி
கடல் கடந்து வணிகம் கசய்து
தவயகத்தில் வாழ்ந்து நின்ற பாரதம்
இன்று தரிகசல்லாம் கூறு மபாட்டு
காசுக்கு மாதல மபாட்டு

விதளநிலத்தத விதலக்கு விற்று
வீணாய்ப் மபாய் நிற்கின்றது !
மரங்களும்,மதலகளுமாய்
குளங்களும்,குளிர் நிலங்களுமான பூமி
ஆதலகளும்,சாதலகளுமாய்
கதடகளும்,கட்டுமானங்களுமாய்
நிதலகுதலந்து நிற்கின்றது !
மபான வருடம் வந்து கசன்ற வழிகயல்லாம்
இன்று புதிதாய் கதரிகின்றது !
பூக்களாய் பூத்து கிடந்த மரகமல்லாம் -இன்று
புதுக் கட்டிடத்தின் கதவு ென்னல்களாய் !
ஒரு நிமிடம் கண்தண மூடினாலும்
மூழ்கச் கசய்யும் திறந்த கழிவு நீர் கால்வாய்கள் !
ஒரு நிமிடம் மூக்தக மூடாமல்
முன்மனறி மபாக முடியா முக்கிய நகரங்கள் !
பாரதத்தத விட்டு கபரும் கதாதலவில் நாம்
ஆனால் பாரம் மட்டும் மனதில்!
பதடப்மபாம் பதழய பாரதம்
புலம் கபயர்ந்த நம்மின் பங்களிப்மபாடு
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தமிழ்ப்ெள்ளிகளின் ெட்டேளிப்பு விழா
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தமிழ்ப்ெள்ளிகளின் ெட்டேளிப்பு விழா
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நம்பிக்தக நிதறந்த ஒருவர்
யார் முன்மனயும் எப்மபாதுமம
மண்டியிடுவது இல்தல.
- அப்துல் கலாம்
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லில்ெர்ன் தமிழ் ெள்ளியில் ொரம்ெரிய விவளயாட்டு
ேற்றும் உணவுத் திருவிழா
கவிதா குேமரசன்

லில்பர்ன் தமிழ்ப் பள்ளியில் ஓவ்கவாரு வருடமும்
மாணவ மாணவியர்களுக்கான விதளயாட்டுப்
மபாட்டி நதடகபறும் .ஆனால் இந்த வருடம்
பாரம்பரிய விதளயாட்டுடன் கூடிய நமது பாரம்பரிய
உணவுகளுடன் ககாண்டாடினால் என்ன என்று
மயாசித்து பள்ளியில் பயிலும் மாணவர்களின்
கபற்மறார்கள் அதனவரும் ஒன்று மசர்ந்து தங்களுக்கு
கதரிந்த பாரம்பரிய உணவுகதள கசய்து வர
திட்டமிட்டார்கள் .தங்களுக்கு கதரிந்த பாரம்பரிய
உணவுகதள ஒவ்கவாருவரும் அவர்களுக்கு
தகுந்தாற்மபாலப் பிரித்துக் ககாண்டு சதமத்து
வந்தார்கள். பள்ளியில் படிக்கும் மாணவ மாணவியர்கள் மற்றும் கபற்மறார்கள் ஒன்று மசர்ந்து ஏப்ரல் 30ம் மததி
அன்று ஒரு பூங்காவில் நமது பாரம்பரிய உணவுகளுடன் விதளயாட்டுகதள விதளயாட த் திட்டமிட்டார்கள்.
அன்று பள்ளி மாணவ மாணவியர்கள் மற்றும் கபற்மறார்கள்
கண்ணாமூச்சி ,பாண்டி,மகாலிகுண்டு ,பல்லாங்குழி,தாயம்,கபடி,கும்மி,பூப்கபாறிக்கவருக்கிமறாம் ,குலகுதலயா
முந்திர்க்க, ஒரு குடம் தண்ணி ஊத்தி என நமது பாரம்பரிய விதளயாட்டிதன சிறியவர்கள் முதல் கபரியவர்கள்
வதர விதளயாடி மகிழ்ந்தார்கள்.மமலும் கம்மங்கூழ், நீர்மமார், மகப்பக்கூழ் ,திதன இட்லி மற்றும் கூழுக்கு
ருசிதர மாங்காய் மற்றும் ஊறுகாய் வழங்கப்பட்டது. மபாட்டியில் கவற்றிகபற்ற அதனவருக்கும் பரிசுகள்
வழங்கப்பட்டன.மாணவர்கள் அதனவரும் மிகுந்த உற்சாகத்மதாடு கலந்துககாண்டு அந்த நாதளச் சிறப்பித்தனர்.
மமலும் மாதல அதனவருக்கும் மதனீருடன் கூடிய சிற்றுண்டி வழங்கப்பட்டது. அதனவரும் அந்த
நாதளமிகவும் சிறப்பாகக் ககாண்டாடி மகிழ்ந்தார்கள். இந்த விழாவிதன சிறப்பித்து தந்த அதனவருக்கும்
லில்பர்ன் தமிழ் பள்ளியின் சார்பாக நன்றிதயத் கதரிவித்துக்ககாள்கிமறன்.
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லில்ெர்ன் தமிழ்ப் ெள்ளியின்
திைச்சான்றிதழுக்கா ெதிவுநாள் (Accreditation Day)
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லில்ெர்ன்
தமிழ்ப் ெள்ளியின்
லில்ெர்ன்
தமிழ்ப்ெள்ளி
நிகழ்வுகள்

திைச்சான்றிதழுக்கா

ெதிவுநாள் (Accreditation Day)
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மேரியட்டா தமிழ்ப் ெள்ளியின்
கள அணிெகுப்பு நாள் (Field Day)
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மேரியட்டா
தமிழ்ப் ெள்ளியின்
மேரியட்டா
தமிழ்ப்ெள்ளி
நிகழ்வுகள்
கள அணிெகுப்பு நாள் (Field Day)
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மேரியட்டா தமிழ்ப்ெள்ளி நிகழ்வுகள்
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ஊர்களும் உணவுகளும்

ஆம்பூர்

பிரியாணி

திருகநல்மவலி

அல்வா

காதரக்குடி

உப்புக்கண்டம்

தூத்துக்குடி

மக்ரூன்

காஞ்சிபுரம்

இட்லி

சாத்தாங்குளம்

மஸ்மகாத் அல்வா

சிதம்பரம்

இறால் வறுவல்
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்

பால்மகாவா

திருச்கசந்தூர்

பனங்கற்கண்டு

ககால்லிமதல

மதன்

ஊத்துக்குளி

கவண்கணய்

வால்பாதற

மதநீர்

அயிதர மீன் குழம்பு,
ஜிகிர்தண்டா

ககாதடக்கானல்

மபரிக்காய்

விருதுநகர்

புமராட்டா

கநய்மவலி

முந்திரி

திண்டுக்கல்

பிரியாணி

பண்ருட்டி

பலாப்பழம்

திருவண்ணாமதல

பாயாசம்

மதனி

கரும்பு

கும்பமகாணம்

டிகிரி காபி

அரவக்குறிச்சி

முருங்தக

பட்டுக்மகாட்தட

மசாலா பால்

ஒட்டன்சத்திரம்

கத்தரிக்காய்

ஊட்டி

வர்க்கி

கபாள்ளாச்சி

மதங்காய்

கல்லிதடக்குறிச்சி

அப்பளம்

திருமங்கலம்

குறும்பாடு

காதரக்கால்

குலாப் ொமூன்

சத்தியமங்கலம்

வாதழப்பழம்

மணப்பாதற

முறுக்கு

சிறுமதல

மதல வாதழ

ஆற்காடு

மக்கன் மபடா

மசலம்

மாம்பழம்

மகாவில்பட்டி

கடதல மிட்டாய்

குற்றாலம்

நாட்டுக்மகாழி சுக்கா

புதுக்மகாட்தட

சிறுமீன்

இராமமசுவரம்

மாசிக் கருவாடு

நாமக்கல்

வாத்துக்கறி

மதுதர

நில்லாத ெற்வை நிவலயி
புல்லறி ொண்வே கவட

என்றுணரும்

திருவள்ளுவர் (குறள் 331)
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வெப்ெ ொதம் (Heat Stroke)
நன்றி: தி ேலர்

அன் சத்திரம் ஆயிரம் கட்டல்
ஆலயம் ெதி ாயிரம் நாட்டல்
அன் யாவினும் புண்ணியம் மகாடி
ஆங்மகார் ஏவழக்கு எழுத்தறிவித்தல்
- பாரதியார்

41

ெசந்த ேலர் * மே 2017

தமிழால் இவணமொம், தமிழ்மொல் உயர்மொம்
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